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Introdução: A terceirização é um fenômeno relativamente novo para o ordenamento
jurídico brasileiro, produzindo transformações inquestionáveis no mercado de trabalho
e na ordem jurídica. Ocorre que, quando se trata especificamente da terceirização
envolvendo a Administração Pública, princípios administrativos e trabalhistas são
confrontados, além das legislações referentes à Administração Pública. A discussão
acerca da responsabilidade do ente público na terceirização de serviços é de imensa
importância, considerando a efetividade da quitação das verbas trabalhistas daqueles
trabalhadores que, embora tenham prestado serviços para as empresas, deixam de
receber os créditos trabalhistas quando estas não cumprem com os encargos
decorrentes do contrato de trabalho. Objetivo: Esse estudo tem como objetivo precípuo
analisar, por meio de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial, as consequências da
edição da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho – TST, em face da Ação
Direta de Constitucionalidade nº 16. Metodologia: No presente estudo, utilizou-se de
uma revisão de literatura, tendo sido empregada como metodologia a pesquisa
bibliográfica, por meio de consulta à doutrina e à jurisprudência, bem como a jornais e
documentos eletrônicos em geral. Resultados: Através do presente trabalho foi
possível perceber que a terceirização, fenômeno relativamente novo no ordenamento
jurídico brasileiro, vem sendo amplamente utilizado pelas empresas, notadamente em
virtude da diminuição dos custos operacionais. Tal cenário não se faz diferente quando
se trata do Estado. Contudo, quando a terceirização vem a ser utilizada pela
Administração Pública, deve-se ter um maior zelo, uma vez que se observa um
confronto dos princípios administrativos como o da supremacia do interesse público e
o princípio do concurso público, com princípios trabalhistas e constitucionais, como
por exemplo, o protecionista, o da primazia da realidade e principalmente, da
dignidade do trabalhador. Neste sentido, conclui-se  que não existe princípio jurídico
absoluto. Se de um lado a Administração possui a prerrogativa da supremacia de seus
interesses, de outro, o trabalho humano é protegido pela Magna Carta como um
princípio democrático. Assim, embora muitas das legislações administrativas isentem a
Administração Pública da responsabilidade pelos contratos firmados com particulares,
o Judiciário, objetivando a garantia dos direitos dos trabalhadores, impõe a
responsabilização da Administração, mesmo que de forma subsidiária, quando
verificada a ausência de fiscalização da execução do contrato. Trata-se da aplicação da
teoria constitucional dos “freios e contrapesos”. Conclusão: É possível concluir que o
Direito do Trabalho de fato acompanha as transformações econômicas, entretanto,
impende destacar que a regulamentação legal da terceirização no Brasil, merece
cuidado e atenção dos legisladores, uma vez que a flexibilização das normas e avanços
trabalhistas, poderá promover um retrocesso aos direitos garantias já construídos.
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